
11. Stretnutie MotoRide-ákov – Motoride Tour 2012 – 
výjazd Rakúsko

Vzdialenosť: 279 km Čas: 5 hod, 33 min

Z kempu na Pezinskú Babu:
- v Jelke smer Senec, Pezinok 
- stále sa držať cesty č. 503 až do Pezinka, tam smer Pernek a Malacky
Na Neziderské jazero (a obed):
- v Perneku odbočiť doľava na Jablonové a Lozorno (cesta č. 501)
- za Lozornom sa pripojiť doľava na cestu č. 2, smer Stupava a Bratislava
- Bratislavu odporúčame obísť po obchvate, odpojiť sa až v Petržalke 
(Dvory, Pečňa)
- v Petržalke hneď znova na výpadovku, smer Berg, Kittsee, Viedeň
- kúsok za hranicami na kruhovom objazde doľava, smer Berg, Kittsee, 
potom Gattendorf, Parndorf (cesta č. 50)
- za Parndorfom odbočka doprava na Neusiedler am see, cesta č. 51
- v Neusiedleri prejsť centrum, a na jednej zo svetelných križovatiek 
sledovať šípku vpravo "zum see", tam odbočiť
- zaparkovať motorku na konci cesty, veľké parkovisko
Na rakúske priechody:
- vrátiť sa do centra Neusiedler, pokračovať stále rovno von z mesta, smer 
Jois
- napojiť sa doľava na cestu č. 50, smer Jois, Winden, Breitenbrunn, 
Purbach
- v mestečku Donnerskirchen sledovať nenápadnú odbočku na mesto Hof, 
cesta č. 15
- v mestečku Hof na T-križovatke odbočiť doľava na mestá Au a Stotzing, 

potom Eisenstadt
Na vyhliadku Braunsberg:
- hneď za vstupnou tabuľou v Eisenstadte prvá doľava (Kasernenstrasse), 
cez kruhový objazd rovno a potom doľava na cestu č. 50, smer Schutzen, 
Donnerskirchen, Purbach
- v mestečku Breitenbrunn nenápadná odbočka doľava, smer 
Kaisersteinbruch, Bruck an der Leitha
- v meste Bruck an der Leitha ísť do centra, vyjsť smerom na Pachfurth, 
Gerhaus, Rohrau (cesta č. 211)
- v Hainburgu za historickým centrom na svetelnej križovatke pri Penny 
Markt doľava (šípka Bergbad a Braunsberg)
- stále rovno až za mesto, stúpanie so serpentínami, pekný výhľad

Späť do kempu:
- v Hainburgu smer Wolfstahl a Bratislava
- na D1 a exit Vrakuňa
- Most pri Bratislave, Tomášov, Janíky, Zlaté Klasy, Nový Život, Jelka

17:30 – Slovakiaring – Ak sa chceš zúčastniť jazdy na okruhu, nezabudni 
prísť na Slovakiaring najneskor 17:30 hod.

Šťastnú cestu!


